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Act Aditional nr. .....din data de  ........................... 

la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare înregistrat sub nr. 22/05.03.2010, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„Aqua Invest Mureş” şi sub nr. 202662/05.03.2010 la SC Compania Aquaserv SA Tîrgu 

Mures 

 

Încheiat între: 

1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară « Aqua Invest  Mureş», (denumită Asociaţia), 

cu sediul în localitatea Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr.2, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

de la grefa Judecătoriei Tîrgu Mureş, sub nr. 26/2008, reprezentată prin …………………….- în 

calitate de preşedinte al Asociaţiei, în numele şi pe seama  unităţilor administrativ-teritoriale membre, 

în calitate de Autoritate Delegantă, pe de o parte,  şi 

 

  2. S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mures, cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Kós Károly nr. 

1,  judeţul Mureş, având Cod de Inregistrare Fiscală RO 10755074, înmatriculată la ONRC Mureş, sub 

nr. J26/464/1998, cont curent nr. RO92 INGB 0011 0000 2915 8911 deschis la Banca ING – Sucursala 

Tîrgu  Mureş, reprezentată prin ………………………………., având funcţia de director general, în 

calitate de Operator, pe de altă parte, 

 

Având în vedere Hotărârea Adunării generale a asociaţilor a ADI Aqua Invest  Mureş nr. 

.............................. , privind aprobarea modificării  Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă şi canalizare înregistrat la S.C. Compania Aquaserv S.A. sub nr. 

202662/05.03.2010 şi la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010, 

 În temeiul art. 61 din Contract - Dispoziţii generale, a intervenit prezentul act adiţional prin 

care, părţile de comun acord convin modificarea şi completarea contractului, după cum urmează: 

 

      Art.1 – Se modifică  şi se înlocuiesc următoarele anexe ale contractului  de delegare: 

- Anexa 2 - la Contractul de delegare al gestiunii – Dispoziţii Speciale – Partea de apă, 

conform art. 9.2 - se inlocuieşte cu Anexa 2 la prezentul Act aditional  – varianta Martie 2016 
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- Anexa 2 – la Contractul de delegare al gestiunii – Dispoziţii Speciale – Partea de 

canalizare, conform art. 8.2 - se inlocuieste cu Anexa 2 la prezentul Act aditional  – varianta 

Martie 2016 

 

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate. 

Prezentul Act adiţional nr...... /……..........,  a fost încheiat azi, ..................... în 4 ( patru) 

exemplare originale, câte două exemplare originale pentru fiecare parte semnatară, urmând ca ADI 

«Aqua Invest  Mureş», în termen de până la 5 zile de la data încheierii prezentului, să comunice copii 

certificate ale acestui act adiţional fiecărui membru al Asociaţiei. Prezentul Act adiţional nr...... 

/..................... intră în vigoare la data încheierii. 

 

 

     AUTORITATE DELEGANTĂ                                           OPERATOR  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară             S.C.  COMPANIA AQUASERV SA 

         AQUA INVEST MUREŞ 

prin PRESEDINTE                                            prin   DIRECTOR GENERAL  

       

 

            

_________________________                                            _________________________                               
 



 

 

 

ANEXA 2 – LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII – DISPOZIŢII 
SPECIALE – PARTEA DE APĂ 

 

 

VARIANTA-  martie  2016 

 

PREŢUL  PENTRU  BRANŞARE  ŞI  ALTE  SERVICII – APĂ 

 

PREŢURI  FACTURATE  CLIENŢILOR 

Serviciul 
Preţ  

(RON-fără 

TVA) 

Debranşare -Rebranşare (demontare contor, remontare contor, sigilare ) 

la beneficiarii cărora li se sistează temporar livrarea apei potabile: 

- în caz de neplată, 

- neprezentare la contractare 

- la cererea clientului, etc. 

80,00 

Demontarea –Remontarea contoarelor de apă deteriorate* 

-     dn 15-20 mm 

-   dn 32-42 mm 

- dn 50-200 mm 

Aceste sume se percep în cazul în care se constată culpa beneficiarului    

 

50,00 

50,00 

62,00 

Aviz de amplasament (o planşă format A3) 

- apa potabilă 

- canalizare 

 

45,00 

45,00 

Aviz de amplasament + schimbare destinaţie locuinţă 128,00 

Aviz schimbare destinaţie locuinţă 
38,00 

Aviz extindere/modificare instalaţie interioară 
38,00 

Aviz amplasament în zone în care S.C. Compania Aquaserv S.A nu are 

reţele 
34,00 

Reactualizare avize 
41,00 

Separarea consumului de apă potabilă* 

Separarea consumului de apă potabilă Contor Dn 15* 

Separarea consumului de apă potabilă Contor Dn 20* 

Separarea consumului de apă potabilă Contor Dn 32* 

 

237,00 

327,00 

475,00 

Demontare-verificare-remontare contoare reclamate defecte: 

- regim normal 

dn 15-20 mm 

dn 32-40 mm 

- regim de urgenţă 

dn 15-20 mm 

dn 32-40 mm 

În cazul în care se confirmă că reclamaţia este întemeiată (contorul este 

defect) suma se restituie clientului. 

 

 

94,00 

101,00 
 

141,00 

152,00 

 



 

Debranşare cu săpătură, la beneficiarii la care se sistează temporar 

livrarea apei potabile pentru nerespectarea plăţii la scadenţă, 

neprezentarea la contractare, etc.** 

 

500,00 

Rebranşare cu săpătură,la beneficiarii la care se sistează temporar 

livrarea apei potabile pentru nerespectarea plăţii la scadenţă, 

neprezentarea la contractare, etc. ** 

 

385,00 

 

 

NOTĂ: 

* La aceste tarife se mai adaugă valoarea contorului de apă 

**Aceste tarife nu includ cheltuielile cu refacerea carosabilului; taxele pentru refacerea 

zonei se vor aplica conform reglementărilor în vigoare. 

 

 

PREŢURI  DE  BRANŞARE 

 

Preţul branşamentului de apă se stabileşte pe baza situaţiei de lucrări şi diferă în funcţie de 

diamentrul branşamentului, lungimea branşamentului, natura drumului/solului, tipul 

căminului de branşare, diametrul contorului. 

 

Execuţia branşamentului se face astfel: 

 

a) În localităţile: Tîrgu Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut, Cristuru 

Secuiesc şi zona limitrofă acestora, de către S.C. Compania Aquaserv S.A.  In lipsa 

capacităţii de execuţie, S.C. Compania Aquaserv S.A. contractează prin licitaţie trei 

potenţiali executanţi dintre care clientul alege oferta cea mai avantajoasă 

 

 

b) în zona rurală - de către Utilizator, conform avizului emis de S.C. Compania Aquaserv S.A. 
Utilizatorul achită către S.C. Compania Aquaserv S.A. tariful de conectare şi montare 

contor în valoare de 310 lei fără TVA, la care se adaugă contravaloarea contorului de apă. 



ANEXA 2 – LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII – 
DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE CANALIZARE 

 

   VARIANTA – Martie 2016 

 

 

PREŢUL  PENTRU  RACORDARE – CANALIZARE  

 
 

Preţul racordului de canal se stabileşte pe baza situaţiei de lucrări şi diferă în 

funcţie de diamentrul racordului, lungimea racordului, natura drumului/solului, 

tipul căminului de racord, adâncimea racordului. 

 

Executia racordului se face astfel: 

 

a) În localităţile: Tîrgu Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut, 

Cristuru Secuiesc şi zona limitrofă acestora, de către S.C. Compania Aquaserv 

S.A. In lipsa capacităţii de execuţie, S.C. Compania Aquaserv SA 

contractează prin licitaţie trei potenţiali executanţi dintre care clientul alege 

oferta cea mai avantajoasă 

 

 

b) În zona rurală –ţinând cont de pantele de scurgere şi lucrul la adâncime, 

racordul se execută de către S.C. Compania Aquaserv S.A. Utilizatorul achită 

către SC Compania Aquaserv SA tariful de racordare în valoare de  594 lei 

fără TVA. 
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